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CARROSSERIES AYATS  
La història de l’empresa comença el 1905, quan el 
Sr. Joan Ayats construeix la primera carrosseria 
de fusta a Arbúcies, lloc molt adient per estar en-
voltat d’arbres, iniciant així una saga de carrossers 
que al llarg de més de 100 anys de tradició s’ha 
convertit en una referència obligada en el món de 
la carrosseria del nostre país.
www.carroceriasayats.com/ 

CARROSSERIES, la part d’un automòbil en la qual 
hi ha els seients -per oposició a la part de la ma-
quinària. En aquest cas designa una de les diverses 
indústries carrosseres que hi ha a la nostra vila.
(V. II, pàg. 1070, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

CARROSSERIES BEULAS  
BEULAS, SAU és una empresa familiar que va 
començar la seva activitat l’any 1934 amb Ramon 
Beulas i Narcís Pujol, fent carrosseries de fusta i 
que ha crescut de manera constant al llarg de tres 
generacions. 
www.beulas.net/

CARROSSERIES INCAR 
És una empresa dedicada a la construcció de car-
rosseries d’acer inoxidable per a microbusos i re-
molcs.
www.indcar.es/

CARROSSERIES NOGE     
NOGE SL és una empresa fundada el 1964 per 
Josep Noguera i Miquel Genabat, especialitza-
da en la fabricació de Carrosseries d’Autocars, 
que disposa de recursos tecnològics d’última 
generació en tots els àmbits de la seva activitat. 
www.noge-sl.com/

FÀBRICA DE LA LLET
Era una empresa que es dedicava a transformar la 
llet en derivats. Més tard fou una fàbrica de fusta 

per fer pipes. Estava situada on ara hi ha el gim-
nàs, al carrer de l’Estenedor.  

FÀBRICA, acte de fabricar o construir. Establiment 
on es fabrica alguna cosa. Pres del llatí FABRICA, 
del mateix significat.
(V. V, pàg. 686, Diccionari Català-Valencià-Bale-
ar, Alcover-Moll)

FÀBRICA D’EN  REUS
Era una serradora de fusta per fer botes, que va 
estar en actiu a mitjan s. XX. Estava situada on 
actualment hi ha la planta embotelladora Font 
Agudes. Al costat hi havia les serradores Ramo-
neda. 

PLANTA EMBOTELLADORA AIGUA DE 
VILADRAU 
L’aigua Viladrau va néixer fa més de 40 anys, quan 
l’any 1968 es va inaugurar la planta a la Font Fon-
talegre, al Montseny. Així, es converteix en una de 
les marques pioneres en envasat d’aigua mineral, 
ja que fins llavors, l’aigua envasada es considerava 
un luxe innecessari i poc rendible. 
http://viladrau.com/ca/formacio.html 

PLANTA, conjunt dels fonaments d’un edifici. Posar 
una cosa en pràctica, en execució. Del llatí PLANTA.
(V. VIII, pàg. 639-640, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

EMBOTELLADORA, derivat de botella [1530, 
AlcM], occità anterior bothela, francès bouteille 
[que ja forma part en el s. XII], del llatí vulgar BUT-
TICULA, documentat solament des de l’alta Edat 
Mitjana, però buticula, ‘ampolleta’, ja apareix en 
notes tironianes; el sentit de ‘ampolla’ (de vidre)’, 
estrany al català pròpiament dit, manca en els dic-
cionaris del s. XVII, però en canvi en inventaris de 
València es cita botella d’aram molt xica, el 1585.
(V. II, pàg. 155, DECLC, J. Coromines)
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PLANTA EMBOTELLADORA FONT 
AGUDES 
SOL DEL CAMP, S.A. fou funda-
da el 1972 com a una empresa familiar  
dedicada a l’envasat d’agua mineral procedent del 
manantial Font Agudes del Montseny, constituïda 
com a Sociedat Anònima l’any 1979. 
http://www.guiadeprensa.com/empresas/
sol_del_camp_s_a_font_agudes_del_
montseny

PLANTA EMBOTELLADORA FONTDOR  
L’aigua Fontdor neix en el massís del Montseny, 
a 1000 metres d’alçada sobre el nivell del mar. 
En el paratge del Pla de les Arenes es trobava una 
gran finca anomenada Cortals de Tarrés, forma-
da per terres de cultiu per una part i boscosa per 
l’altra. Aquesta última part s’estenia en terrenys 

de dos municipis, la major part d’Arbúcies i l’altra 
de Sant Hilari Sacalm, municipi on es trobava una 
font anomenada popularment Fontdor. L’aigua 
sortia directament de la roca amb un salt d’agua 
que mai s’assecava
Fou a finals de la dècada dels cinquanta quan el 
Sr. Florenci Serras Thos, ja experimentat en el 
tema de les aigües, es va plantejar la possibilitat 
d’explotar i comercialitzar-les, tirant endavant el 
que ja era propietat del seu oncle Joan Serres i 
Pascual a finals de 1956.
L’activitat de comercialització va començar l’1 de 
gener de 1957 en una petita planta on s’embote-
llava garrafes de vidre. L’11 de març de 1971 es va 
constituir com a Fontdor, S.A.
Des del 1989 aquesta planta embotelladora fou 
absorbida pel grup Vichy Catalan. Des del co-
mençament de la seva activitat, ja en el segle XIX, 
les oficines centrals d’aquest grup es troben ubi-
cades a Barcelona, i gran part de la seva activitat 
embotelladora se centra a Catalunya, malgrat que 
actualment i degut a l’adquisició de nous manan-
tials en els últims anys, l’empresa compta ja amb 
presència per toda Espanya.
http://www.guiadeprensa.com/empresas/
sol_del_camp_s_a_font_agudes_del_
montseny
http://www.grupovichycatalan.es/
historia_fontdorES.php

PLANTA EMBOTELLADORA DE LA FONT 
DEL REGÀS  
En el segle passat es coneixia ja l’existència d’unes 
aigües minero-medicinals, ubicades en la propietat 
del Regàs. El 1887 dos veïns d’ Arbúcies establiren 
un pacte amb el propietari del Mas Regàs, per fer 
aflorar unes agües situades en el paratge anomenat 
“Les Fontiques”. L’Acadèmia Mèdic-Farmacèutica 
de Barcelona les analitzà i les classificà en el grup 
d’aigües excel.lents. El 1890, Ricard Cortada, met-
ge titular i alcalde d’Arbúcies, publicà un breu es-
crit sobre aquestes aigües minero-medicinals, on 
es feia ressò de la troballa i de les seves propietats. 
Aquestes aigües es donaren a conèixer pública-
ment amb el nom de Manantial Reina Regente, 

Serradora Lacomba
Foto: AHMA. Fons MEMGA



activitats econòmiques

31

en honor de la Reina Maria Cristina d’Àustria, i s’ 
inauguraren el 3 de juliol de 1890, amb una gran 
concurrència de personalitats.
http://www.grupovichycatalan.es/
historia_regasES.php

TEULARIA DE PUJALS
23 d’abril de 1817. Anton Horta, paraire i comer-
ciant de la vila d’Arbúcies, ha deixat a Lluís Rafart 
820 rajols, amb el tracte que els hi tornarà quan 
hagin cuït la fornada en la Teularia de Pujals.
APA, Manual d’Anton Horta.

TEULARIA v. TEULERIA, ofici de teuler; fàbrica 
de teules; cast. tejar, tejeria. Llinatge existent a St. 
Privat de Bas, Parròquia de Ripoll, etc. Derivat de 
Teula, del llatí TEGULA.
(V. X, pàg. 276, 278, Diccionari Català-Valen-
cià-Balear, Alcover-Moll)

TORNERIA ARIMANY  
Estava situada on actualment hi ha els bombers. 

TORNERIA, ofici, obrador o botiga de torner. Del 
llatí TORNARIU.
(V. X, pàg. 371, Diccionari Català-Valencià-Balear, 
Alcover-Moll)

TORNERIA CASADESSÚS     
Taller on es fabricaven bitlles, rodets, llançadores, 
en general tot per productes tèxtils.

TORNERIA DE CA L’OCELL  
Estava ubicada a la zona industrial Torres Pujals, 
a prop de mas de ca l’Ocell.

TORNERIA DE CA N’AULET  
Es trobava junt a les dependències de la casa pai-
ral de ca n’Aulet.




